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A. م & ا فCرج السلف عن الE � س

  تعريف ا فس� با�أثورتعريف ا فس� با�أثورتعريف ا فس� با�أثورتعريف ا فس� با�أثور �
اWي يعتمد U صحيح ا�نقول من كتاب اهللا عز وجل وهذا ال اWي يعتمد U صحيح ا�نقول من كتاب اهللا عز وجل وهذا ال اWي يعتمد U صحيح ا�نقول من كتاب اهللا عز وجل وهذا ال اWي يعتمد U صحيح ا�نقول من كتاب اهللا عز وجل وهذا ال  :يعرف العلماء ا فس� با�أثور بأنه

 Xيقال فيه صحيح أو ضعيف فهو منقول إ]نا با واتر ولكن الصحيح ا�نقول عن سنة الرسول ص Xيقال فيه صحيح أو ضعيف فهو منقول إ]نا با واتر ولكن الصحيح ا�نقول عن سنة الرسول ص Xيقال فيه صحيح أو ضعيف فهو منقول إ]نا با واتر ولكن الصحيح ا�نقول عن سنة الرسول ص Xيقال فيه صحيح أو ضعيف فهو منقول إ]نا با واتر ولكن الصحيح ا�نقول عن سنة الرسول ص
الشك أن أفضل  هذا هو ا فس� با�أثورهذا هو ا فس� با�أثورهذا هو ا فس� با�أثورهذا هو ا فس� با�أثور    اهللا عليه وسلم أو ما روى عن الصحابة أو عن ا ابع_اهللا عليه وسلم أو ما روى عن الصحابة أو عن ا ابع_اهللا عليه وسلم أو ما روى عن الصحابة أو عن ا ابع_اهللا عليه وسلم أو ما روى عن الصحابة أو عن ا ابع_

سنة رسوk صX سنة رسوk صX سنة رسوk صX سنة رسوk صX ثم بعد ذلك  وأحسن ما يف� به iم اهللا عز وجل هو iمه تبارك وتعاfوأحسن ما يف� به iم اهللا عز وجل هو iمه تبارك وتعاfوأحسن ما يف� به iم اهللا عز وجل هو iمه تبارك وتعاfوأحسن ما يف� به iم اهللا عز وجل هو iمه تبارك وتعاfالطرق 
يقول شيخ اإلسالم ابن يقول شيخ اإلسالم ابن يقول شيخ اإلسالم ابن يقول شيخ اإلسالم ابن  روي عن الصحابة ثم ما روي U ا ابع_ وWلكروي عن الصحابة ثم ما روي U ا ابع_ وWلكروي عن الصحابة ثم ما روي U ا ابع_ وWلكروي عن الصحابة ثم ما روي U ا ابع_ وWلكثم ما  اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم

فإذا أعيتنا اآلية من كتاب اهللا عز  رآن بالقرآنرآن بالقرآنرآن بالقرآنرآن بالقرآنيف� القيف� القيف� القيف� القإن أحسن طرق تفس� القرآن أن : " تيميةتيميةتيميةتيمية
رw  ذهبنا إf الصحابةذهبنا إf الصحابةذهبنا إf الصحابةذهبنا إf الصحابةفإن لم vد & السنة شيئاً ذهبنا إf سنة رسوk صX اهللا عليه وسلم ذهبنا إf سنة رسوk صX اهللا عليه وسلم ذهبنا إf سنة رسوk صX اهللا عليه وسلم ذهبنا إf سنة رسوk صX اهللا عليه وسلم وجل 

 "رxهم اهللا تعاf ذهبنا إf أقوال ا ابع_ذهبنا إf أقوال ا ابع_ذهبنا إf أقوال ا ابع_ذهبنا إf أقوال ا ابع_اهللا عنهم فإن لم vد 

 االختالف & ا فس� با�أثوراالختالف & ا فس� با�أثوراالختالف & ا فس� با�أثوراالختالف & ا فس� با�أثور �

    و ا ابع_ & ا فس� با�أثور ؟و ا ابع_ & ا فس� با�أثور ؟و ا ابع_ & ا فس� با�أثور ؟و ا ابع_ & ا فس� با�أثور ؟هل هناك خالف ب_ الصحابة أهل هناك خالف ب_ الصحابة أهل هناك خالف ب_ الصحابة أهل هناك خالف ب_ الصحابة أ
 & ا�لقة السابقة &  الصحابةنعم يوجد اختالف ب_ :  اzواباzواباzواباzواب 

ً
& بعض ا�فردات كما ذكرت مثاال

 fَمْستُُم الن�َساءَ     {قول اهللا تعا
َ
ْو ال

َ
َمْستُُم الن�َساءَ أ

َ
ْو ال

َ
َمْستُُم الن�َساءَ أ

َ
ْو ال

َ
َمْستُُم الن�َساءَ أ

َ
ْو ال

َ
فعليه ينتقض الوضوء مس ا�رأة مس ا�رأة مس ا�رأة مس ا�رأة منهم من ف� اللمس هنا هو }    أ

 U ماعومنهم من ف�هzماعإنه اzماعإنه اzماعإنه اzعن ابن عن ابن عن ابن عن ابن يه فإن مس ا�رأة ال ينقض الوضوء ف� هذا خالف وعل إنه ا
لكن كما ذكر العلماء أن االختالف ب_ الصحابة & لكن كما ذكر العلماء أن االختالف ب_ الصحابة & لكن كما ذكر العلماء أن االختالف ب_ الصحابة & لكن كما ذكر العلماء أن االختالف ب_ الصحابة & رw اهللا عنهم،  عباس وعن ابن مسعودعباس وعن ابن مسعودعباس وعن ابن مسعودعباس وعن ابن مسعود

ولكنه أيضاً يعت� قليل وب_ الصحابة أقل من  ب_ ا ابع_ بعدهم،ب_ ا ابع_ بعدهم،ب_ ا ابع_ بعدهم،ب_ ا ابع_ بعدهم، ك�ك�ك�ك�، وقد ا فس� قليل جداً ا فس� قليل جداً ا فس� قليل جداً ا فس� قليل جداً 

 )))),,,,((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة



يعت� اختالف ا نوع وليس اختالف يعت� اختالف ا نوع وليس اختالف يعت� اختالف ا نوع وليس اختالف يعت� اختالف ا نوع وليس اختالف أحد أمرين وهو  ذلك، وهذا ا�الف ال يعدوا أن يكون
    ::::أحد أمرينأحد أمرينأحد أمرينأحد أمرينهذا ال �لوا من  اختالف ا نوعاختالف ا نوعاختالف ا نوعاختالف ا نوعإال قليًال، ولكن  ا ضادا ضادا ضادا ضاد

    """"تفس� العام ببعض أفراده U طريق ا مثيلتفس� العام ببعض أفراده U طريق ا مثيلتفس� العام ببعض أفراده U طريق ا مثيلتفس� العام ببعض أفراده U طريق ا مثيل    """"إما أن يكون منإما أن يكون منإما أن يكون منإما أن يكون من  ----    
- تيميةتيميةتيميةتيميةالCم شيخ اإلسالم ابن الCم شيخ اإلسالم ابن الCم شيخ اإلسالم ابن الCم شيخ اإلسالم ابن ويوضح هذا  """"باختالف ا عب� مع اEاد ا�ع�باختالف ا عب� مع اEاد ا�ع�باختالف ا عب� مع اEاد ا�ع�باختالف ا عب� مع اEاد ا�ع�    """"أو أنه يكونأو أنه يكونأو أنه يكونأو أنه يكون        ----

fه اهللا تعاxاهللا عنهم ----إن �لب ما يصح عن الصحابة إن �لب ما يصح عن الصحابة إن �لب ما يصح عن الصحابة إن �لب ما يصح عن الصحابة """"فيقول  -ر wاهللا عنهم ر wاهللا عنهم ر wاهللا عنهم ر wر---- fمن ا�الف يرجع إ fمن ا�الف يرجع إ fمن ا�الف يرجع إ fمن ا�الف يرجع إ
وهو كما قلت ا ضاد قد يأ� ولكنه قليل وا نوع أيضاً قليل  """"اختالف ا نوع ال اختالف ا ضاداختالف ا نوع ال اختالف ا ضاداختالف ا نوع ال اختالف ا ضاداختالف ا نوع ال اختالف ا ضاد

 نو�ن
oعبارة صاحبه وا�ع� واح بعبارةأن يع� واحد منهما عن ا�راد  األولاألولاألولاألول �اْهِدنَا اْهِدنَا اْهِدنَا اْهِدنَا {د، كتفس�هم غ

ُمْستَِقيمَ 
ْ
اَط ال َ ُمْستَِقيمَ ال��
ْ
اَط ال َ ُمْستَِقيمَ ال��
ْ
اَط ال َ ُمْستَِقيمَ ال��
ْ
اَط ال َ وروي عنهم غ� ذلك و¡ها وروي عنهم غ� ذلك و¡ها وروي عنهم غ� ذلك و¡ها وروي عنهم غ� ذلك و¡ها منهم من قال هو القرآن ومنهم من قال هو اإلسالم } ال��

فهل هناك �اط مستقيم بدون إسالم أو قرآن ف£ها واحد ¢ منهم ع� عن ا�ع�  معناها واحدمعناها واحدمعناها واحدمعناها واحد
    ....ببعض مفرداته

o    ¤منهم من االسم الع ا¥ا¤ا¥ا¤ا¥ا¤ا¥ا ًi منهم من االسم العأن يذكر ًi منهم من االسم العأن يذكر ًi منهم من االسم العأن يذكر ًi سبيل ا مثيلأن يذكر U سبيل ا مثيلام بعض أنواعه U سبيل ا مثيلام بعض أنواعه U سبيل ا مثيلام بعض أنواعه U ام بعض أنواعه kمثل قو  fُعم§ ُعم§ ُعم§ ُعم§  {تعا
يَن اْصَطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم ªَِْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم  ِ

§
Wِكتَاَب ا

ْ
ْوَرعْنَا ال

َ
يَن اْصَطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم ªَِْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم أ ِ

§
Wِكتَاَب ا

ْ
ْوَرعْنَا ال

َ
يَن اْصَطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم ªَِْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم أ ِ

§
Wِكتَاَب ا

ْ
ْوَرعْنَا ال

َ
يَن اْصَطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم ªَِْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم أ ِ

§
Wِكتَاَب ا

ْ
ْوَرعْنَا ال

َ
�َاِت أَْ

ْ
�َاِت َسابٌِق بِا�َْ
ْ
�َاِت َسابٌِق بِا�َْ
ْ
�َاِت َسابٌِق بِا�َْ
ْ
 َسابٌِق بِا�

با��ات لو نظرنا & تفاس� اهللا جل وعال ذكر ثالثة أصناف ظالم ªفسه ومقتصد وسابق }
هو السابق السابق السابق السابق  فقال منهم من xلها U مسائل الصالةمنهم من xلها U مسائل الصالةمنهم من xلها U مسائل الصالةمنهم من xلها U مسائل الصالةالصحابة أو ا ابع_ ®ذه ال£مات ا¥الث vد 

ªفسه هو اWي يؤخر الع�  الظالمالظالمالظالمالظالم    هو اWي يص¯ & أثناء الوقت ا�قتصدا�قتصدا�قتصدا�قتصداWي يص¯ & أول الوقت 
منهم من xلها U مسائل الز²ة منهم من xلها U مسائل الز²ة منهم من xلها U مسائل الز²ة منهم من xلها U مسائل الز²ة ا ªا األمثلة، إf االصفرار، هذا مثًال xلوها U الصالة و±بو

هو ا�حسن بالصدقة مع الز²ة يع´ يدفع الز²ة ويعطي  السابقالسابقالسابقالسابقو±بوا ®ا األمثلة فقالوا  والصدقاتوالصدقاتوالصدقاتوالصدقات
ªفسه فهو اWي يمنع الز²ة، فنلحظ &  الظالمالظالمالظالمالظالمهو اWي يؤدي الز²ة فقط، أما  ا�قتصدا�قتصدا�قتصدا�قتصدمعها صدقة، 

ث ¢ واحد ع� عن ا�ع� بمثال أو·ك مثلوا بالصالة وأو·ك مثلوا بالز²ة هذه اآلية بمفرداتها ا¥ال
  ا ضاد،ا ضاد،ا ضاد،ا ضاد،    اختالفاختالفاختالفاختالفويعت� هذا من اختالف ا نوع وليس ويعت� هذا من اختالف ا نوع وليس ويعت� هذا من اختالف ا نوع وليس ويعت� هذا من اختالف ا نوع وليس 

        اإل3ائليات وا�وقف منهااإل3ائليات وا�وقف منهااإل3ائليات وا�وقف منهااإل3ائليات وا�وقف منها �
ك�ت & زمن ا ابع_ كما أنها  تواإل3ائيليا، هو ما روي عن أهل الكتابهو ما روي عن أهل الكتابهو ما روي عن أهل الكتابهو ما روي عن أهل الكتاب تتتتباإل3ائيلياباإل3ائيلياباإل3ائيلياباإل3ائيلياا�قصود ا�قصود ا�قصود ا�قصود 

ولكنه قليل جداً ولكنه ك� فيمن بعدهم،  ابن عمرابن عمرابن عمرابن عمرو مابن عباسمابن عباسمابن عباسمابن عباس صحابةصحابةصحابةصحابةوجد ¹ء منها عند الوجد ¹ء منها عند الوجد ¹ء منها عند الوجد ¹ء منها عند ال
هؤالء نقل  كعب األحباركعب األحباركعب األحباركعب األحبارو وهب بن منبهوهب بن منبهوهب بن منبهوهب بن منبهو اهللا بن سالماهللا بن سالماهللا بن سالماهللا بن سالم    كعبدكعبدكعبدكعبدالرواية من أهل الكتاب ºن أسلموا 

كما ذكر شيخ  وا�وقف الصحيح منهاوا�وقف الصحيح منهاوا�وقف الصحيح منهاوا�وقف الصحيح منهاودخلت & كتب ا فس�  تاإل3ائيلياعنهم كث�ا من 
    ::::     تعاfاإلسالم ابن تيمية رxه اهللا

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
أن هذا ا�روي & الغالب ال فائدة منه، مثل Eديد نوع ال£ب اWي «ن مع أهل الكهف ما     ::::أوال

نستفيد منها، ومثل الشجرة الÀ ¿م اهللا  نوعه و ما لونه ؟ كم طوk و½م عرضه؟ فهذه أشياء ال



لب ا�روي عن أهل سبحانه وتعاf عندها موÄ ما نوعها وما حجمها فنحن ال نستفيد منها، و�
إن «ن إن «ن إن «ن إن «ن  األولاألولاألولاألولالكتاب ال فائدة ªا فيه وليس ªا فيه حاجة لكن U ¢ حال ا�وقف معه ثالثة 

ولألسف أنه يروى عنهم شيئاً من ذلك سيئاً  عندهم ما �الف ما عندنا فهذا مردود ومرفوضعندهم ما �الف ما عندنا فهذا مردود ومرفوضعندهم ما �الف ما عندنا فهذا مردود ومرفوضعندهم ما �الف ما عندنا فهذا مردود ومرفوض
م iم & تفس� تسع وقبيحاً خاصة & مقام الرسل عليهم السالم، مثل مارووا عن داود عليه السال

وتسع_ أنه «ن مÈوج تسع وتسع_ وأراد أن يكمل بإمرأة موجودة عند أحد جنوده وهويها ورغب 
 .فيها وهذا بال شك يÉه عنه داود عليه السالم

جديد، ولكن ألنه وافق  ءال ألنه جاء Ìق أو بÊأن يوافق ما عندهم ما عندنا فنحن نقبله أن يوافق ما عندهم ما عندنا فنحن نقبله أن يوافق ما عندهم ما عندنا فنحن نقبله أن يوافق ما عندهم ما عندنا فنحن نقبله  :ا¥ا¤ا¥ا¤ا¥ا¤ا¥ا¤ 
عندنا الصواب وعندنا ا�ق ولكن هو وافقنا فنحن نقبله ألنه وافق ما عندنا، ما عندنا فنحن 

ا¥الث إذا «ن ال يوافق وال يرد فهذا فنحن نسكت عنه و½ما قال صX اهللا عليه وسلم ال تصدقوهم 
 .وال تكذبوهم وقولوا آمنا باهللا

 حكم ا فس� با�أثورحكم ا فس� با�أثورحكم ا فس� با�أثورحكم ا فس� با�أثور �

هو عصمة عن الزيغ والزلل وعن االÏراف & iم اهللا ف ا فس� با�أثور Îب اتباعه وÎب األخذ بها فس� با�أثور Îب اتباعه وÎب األخذ بها فس� با�أثور Îب اتباعه وÎب األخذ بها فس� با�أثور Îب اتباعه وÎب األخذ به
  ::::" " " " ا فس� U أربعة أوجها فس� U أربعة أوجها فس� U أربعة أوجها فس� U أربعة أوجه""""    ::::روي عن ابن عباس رw اهللا عنهما أنه قالروي عن ابن عباس رw اهللا عنهما أنه قالروي عن ابن عباس رw اهللا عنهما أنه قالروي عن ابن عباس رw اهللا عنهما أنه قالتعاf وقد 

  وجه تعرفه العرب من iمها وهو اWي يرجع إ]هم & بيان اللغة وÒيضاح ا�ع�وجه تعرفه العرب من iمها وهو اWي يرجع إ]هم & بيان اللغة وÒيضاح ا�ع�وجه تعرفه العرب من iمها وهو اWي يرجع إ]هم & بيان اللغة وÒيضاح ا�ع�وجه تعرفه العرب من iمها وهو اWي يرجع إ]هم & بيان اللغة وÒيضاح ا�ع�    ))))����
اضح، الCم الواضح & iم اهللا تبارك اضح، الCم الواضح & iم اهللا تبارك اضح، الCم الواضح & iم اهللا تبارك اضح، الCم الواضح & iم اهللا تبارك وتفس� ال يعذر أحد Óها ه وهذا ا�قصود ا فس� الووتفس� ال يعذر أحد Óها ه وهذا ا�قصود ا فس� الووتفس� ال يعذر أحد Óها ه وهذا ا�قصود ا فس� الووتفس� ال يعذر أحد Óها ه وهذا ا�قصود ا فس� الو    ))))%%%%

fوتعاfوتعاfوتعاfوتعا  fتعا kاهللا§ُ {كقو 
§
َ إِال

َ
kِإ 

َ
ن§ُه ال

َ
 اهللا§ُ فَاْعلَْم ك

§
َ إِال

َ
kِإ 

َ
ن§ُه ال

َ
 اهللا§ُ فَاْعلَْم ك

§
َ إِال

َ
kِإ 

َ
ن§ُه ال

َ
 اهللا§ُ فَاْعلَْم ك

§
َ إِال

َ
kِإ 

َ
ن§ُه ال

َ
فهذه اآلية ال Eتاج إÖ fح وÒيضاح فالÎ Õب أن }  فَاْعلَْم ك

 �يعرف ويعتقد أن ال معبود Ìق إال اهللا والعلم بها أمر مطلوب قبل أن يعرف اإلنسان ا فس
عرف أن ال Ù إال اهللا الØ À عصمته وvاته ويسأل اهللا سبحانه وتعاf أن ويدخل فيه Îب أن ي

 .¿مة ا وحيد يتوفاه U هذه ال£مة العظيمة
وتفس� يعلمه العلماء، أي ال يعلمه إال العلماء وهؤالء هم اWين ال بد أن Îتهدوا وأن يبينوا وتفس� يعلمه العلماء، أي ال يعلمه إال العلماء وهؤالء هم اWين ال بد أن Îتهدوا وأن يبينوا وتفس� يعلمه العلماء، أي ال يعلمه إال العلماء وهؤالء هم اWين ال بد أن Îتهدوا وأن يبينوا وتفس� يعلمه العلماء، أي ال يعلمه إال العلماء وهؤالء هم اWين ال بد أن Îتهدوا وأن يبينوا     قال )))),,,,

U عليهم وأن يعتمدوا Õوأن يوضحوا للناس ما أشU عليهم وأن يعتمدوا Õوأن يوضحوا للناس ما أشU عليهم وأن يعتمدوا Õوأن يوضحوا للناس ما أشU عليهم وأن يعتمدوا Õذكرها العلماءوأن يوضحوا للناس ما أش Àذكرها العلماء أدوات ا�ف� ال Àذكرها العلماء أدوات ا�ف� ال Àذكرها العلماء أدوات ا�ف� ال Àأدوات ا�ف� ال  ، 
الØ À من  تفس� ال يعلمه إال اهللا وا�قصود تفس� األمور ا�غيبة وتدخل & اإليمان بالغيبتفس� ال يعلمه إال اهللا وا�قصود تفس� األمور ا�غيبة وتدخل & اإليمان بالغيبتفس� ال يعلمه إال اهللا وا�قصود تفس� األمور ا�غيبة وتدخل & اإليمان بالغيبتفس� ال يعلمه إال اهللا وا�قصود تفس� األمور ا�غيبة وتدخل & اإليمان بالغيب    ))))5555

 أعظم صفات ا�ؤمن_، 

    تعريف ا فس� بالرأي وبيان أنواعهتعريف ا فس� بالرأي وبيان أنواعهتعريف ا فس� بالرأي وبيان أنواعهتعريف ا فس� بالرأي وبيان أنواعه     �
لCم Ûمل و®ذا قال وهذا ا هو ما يعتمد فيه ا�ف� & بيان ا�ع� U فهمه ا�اصهو ما يعتمد فيه ا�ف� & بيان ا�ع� U فهمه ا�اصهو ما يعتمد فيه ا�ف� & بيان ا�ع� U فهمه ا�اصهو ما يعتمد فيه ا�ف� & بيان ا�ع� U فهمه ا�اص ا فس� بالرأيا فس� بالرأيا فس� بالرأيا فس� بالرأي

        ::::" " " " ا فس� بالرأي U نوع_ا فس� بالرأي U نوع_ا فس� بالرأي U نوع_ا فس� بالرأي U نوع_""""::::العلماء 
أن يعرض صاحبه عن iم اهللا وعن ا�روي عن الرسول صX اهللا عليه وسلم وعن ا�روي أن يعرض صاحبه عن iم اهللا وعن ا�روي عن الرسول صX اهللا عليه وسلم وعن ا�روي أن يعرض صاحبه عن iم اهللا وعن ا�روي عن الرسول صX اهللا عليه وسلم وعن ا�روي أن يعرض صاحبه عن iم اهللا وعن ا�روي عن الرسول صX اهللا عليه وسلم وعن ا�روي  األولاألولاألولاألول     �

وهذا  رw اهللا عنهم و½ذلك ا ابع_ رxهم اهللا ويستقل بآراء خاطئة ومذاهب سيئةرw اهللا عنهم و½ذلك ا ابع_ رxهم اهللا ويستقل بآراء خاطئة ومذاهب سيئةرw اهللا عنهم و½ذلك ا ابع_ رxهم اهللا ويستقل بآراء خاطئة ومذاهب سيئةرw اهللا عنهم و½ذلك ا ابع_ رxهم اهللا ويستقل بآراء خاطئة ومذاهب سيئة    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابةعن عن عن عن 
�لب ما يروى عن هؤالء هو أنهم اÏرفوا با فس� إf معتقداتهم السيئة وfÒ مذاهبهم  ا�قيقة



 �ا�نحرفة اÝاطلة، ودخلت عقائدهم إf كتب ا فس� انطالقاً من هذا اÝاب وهو باب ا فس
fاهللا سبحانه وتعا fخطر عظيم إذا لم يتب إ U بالرأي، وهذا الرأي مذموم ال يقبل وصاحبه. 

وهو ا�حمود وهو أن يعتمد صاحبه U كتاب اهللا عز وجل وU سنة رسوk صX اهللا عليه وهو ا�حمود وهو أن يعتمد صاحبه U كتاب اهللا عز وجل وU سنة رسوk صX اهللا عليه وهو ا�حمود وهو أن يعتمد صاحبه U كتاب اهللا عز وجل وU سنة رسوk صX اهللا عليه وهو ا�حمود وهو أن يعتمد صاحبه U كتاب اهللا عز وجل وU سنة رسوk صX اهللا عليه  ا¥ا¤ا¥ا¤ا¥ا¤ا¥ا¤     �
وسلم وU ما روي عن الصحابة رw اهللا عنهم وعن ا ابع_ واألخذ بلغة العرب والس� U ا�نهج وسلم وU ما روي عن الصحابة رw اهللا عنهم وعن ا ابع_ واألخذ بلغة العرب والس� U ا�نهج وسلم وU ما روي عن الصحابة رw اهللا عنهم وعن ا ابع_ واألخذ بلغة العرب والس� U ا�نهج وسلم وU ما روي عن الصحابة رw اهللا عنهم وعن ا ابع_ واألخذ بلغة العرب والس� U ا�نهج 

 .عون & ذلكفهذا ال بأس به وهو مقبول إن شاء اهللا تعاf وWلك اجتهد الصحابة وا اب الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح
 حكم ا فس� بالرأي حكم ا فس� بالرأي حكم ا فس� بالرأي حكم ا فس� بالرأي ****

فإن ا فس� بمجرد رأي فإن ا فس� بمجرد رأي فإن ا فس� بمجرد رأي فإن ا فس� بمجرد رأي ال شك أن حكمه واضح خصوصاً بعد أن بينا أن ا فس� بالرأي U نوع_ 
وعن األخذ عن ما روي عن اßª صX اهللا عليه وسلم وعن الصحابة  فقط واجتهاد �ر عن األدلةفقط واجتهاد �ر عن األدلةفقط واجتهاد �ر عن األدلةفقط واجتهاد �ر عن األدلة

وم وتفس� غ� صحيح وهو حرام ال Îوز وعن ا ابع_ والس� U مناهجهم فهو ال شك رأي مذم
من قال من قال من قال من قال (وال تقف ما ليس لك به علم وقال صX اهللا عليه وسلم "تعاطيه، واهللا سبحانه وتعاf يقول 

من قال برأيه & القرآن من قال برأيه & القرآن من قال برأيه & القرآن من قال برأيه & القرآن (_وà لفظ  _)  & القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من اªار& القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من اªار& القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من اªار& القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من اªار
 بد أن يعتمد U األدلة وU اªصوص حã يكون حã لو أصاب فهو âطئ ال )فأصاب فقد أخطأفأصاب فقد أخطأفأصاب فقد أخطأفأصاب فقد أخطأ
 iمه صحيحاً، 

�  � Eرج السلف عن الCم & ا فس� Eرج السلف عن الCم & ا فس� Eرج السلف عن الCم & ا فس� Eرج السلف عن الCم & ا فس

إذا سئل عن تفس� آية  سعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيب"Eرج كث� من السلف & تفس� ما ليس ®م علم به فäن 
 {ألب & قوk تعاf �ا سئل عن ا----ههههرw اهللا عنرw اهللا عنرw اهللا عنرw اهللا عن----بكر بكر بكر بكر     أبوأبوأبوأبووأيضاً "قال إنا ال نقول & القرآن شيئاً 

بæا
َ
بæاَوفَاِكَهًة َوك
َ
بæاَوفَاِكَهًة َوك
َ
بæاَوفَاِكَهًة َوك
َ
لكن هذا  ،"سماء تظل´ وأي أرض تقل´ إذا قلت & كتاب اهللا ما ال أعلم أي: "قال }  َوفَاِكَهًة َوك

روى عنه أنه  اWي سعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيبسعيد بن ا�سيببكر هنا روى عنه أنه ف� آيات أخرى، و½ذلك  اWي قاk أبو
رxه - شيخ اإلسالم ابن تيميةشيخ اإلسالم ابن تيميةشيخ اإلسالم ابن تيميةشيخ اإلسالم ابن تيميةه ما ذكره «ن يتحرج روى عنه أنه ف� آيات أخرى، إذا çمل علي

قالوه بعلم  ،كما سيأ� & حلقة قادمة بإذن اهللا أنه ما توقفوا عنه ليس ®م به علم وما قالوه-اهللا 
 .وأدوا األمانة الx Àلوها بذلك

السلف Eرجوا من القول & ا فس� ولم �وضوا & ما ال علم ®م به وWلك يقول شيخ اإلسالم ابن 
تيمية & أواخر مقدمته وØ مقدمة نافعة & أصول ا فس� وØ موجودة & ا�جت ا¥الث عè من 
فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية وØ مطبوعة وقد طبعت طبعات مستقلة و®ا Öوح كèح الشيخ 

فعة الê Àمد بن صالح العثيم_ رxه اهللا تعاf وغ�ه من الèوح الÀ أقيمت U هذه ا�قدمة اªا
إن هذه اآلثار وما شا¿ها عن أئمة السلف êمولة " فيقول شيخ اإلسالمفيقول شيخ اإلسالمفيقول شيخ اإلسالمفيقول شيخ اإلسالمال يستغ´ عنها طالب العلم 

الÊء اWي ال يعلمونه توقفوا ولم يقولوا شيئاً " E Uرجهم من الCم & ا فس� بما ال علم ®م به
يَْس لََك بِِه  {f يقول فال ينبì لإلنسان أن يقول شيئاً & القرآن واهللا سبحانه وتعا

َ
 َيْقُف َما ل

َ
يَْس لََك بِِه َوال

َ
 َيْقُف َما ل

َ
يَْس لََك بِِه َوال

َ
 َيْقُف َما ل

َ
يَْس لََك بِِه َوال

َ
 َيْقُف َما ل

َ
َوال

مٌ 
ْ
مٌ ِعل
ْ
مٌ ِعل
ْ
مٌ ِعل
ْ
 )من قال & القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من اªارمن قال & القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من اªارمن قال & القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من اªارمن قال & القرآن برأيه أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من اªار(وقال صX اهللا عليه وسلم  }ِعل



أما من تكلم بما : "فنسأل اهللا العافية فهو أمر خط� وعظيم ال Îوز لإلنسان أن يتجرأ عليه، يقول
 
ً
�Öل ما ف" يعلم من ذلك لغة وîوما أ �ال حرج عليه وقد روي عن هؤالء وغ�هم أقوال & ا فس

، وهذا واجب علينا "ألنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه"قال شيخ اإلسالم ح_ يقول 
Ïن أيضاً العلماء وا�ïة وطلبة العلم Îب أن يتقوا اهللا جل وعال فال Îوز أن يقولوا & القرآن أو 

من " قال اإلمام الشافð رxه اهللا تعاfقال اإلمام الشافð رxه اهللا تعاfقال اإلمام الشافð رxه اهللا تعاfقال اإلمام الشافð رxه اهللا تعاfما يعلمون واWي ال يعلمونه يقولون اهللا أعلم ولقد غ�ه إال ب
نصف العلم، الواجب أن اإلنسان  أعلمأعلمأعلمأعلم    وروي عن غ�ه أن اهللا" أخطأ اهللا أعلم أصيبت مقاتله

ة يطلب العلم ويطلع ويراجع ا�سألة ويناقشها، لكن أن يت£م & ¢ ¹ء هذا غ� صحيح، وñاص
fم اهللا تبارك وتعاi جنب &. 

fه اهللا تعاxثم قال شيخ اإلسالم رfه اهللا تعاxثم قال شيخ اإلسالم رfه اهللا تعاxثم قال شيخ اإلسالم رfه اهللا تعاxهم " ثم قال شيخ اإلسالم ر�وà اzملة من عدل عن مذاهب الصحابة وا ابع_ وتفس
إf ما �الف ذلك «ن âطئا بل مبتد� ألنهم «نوا أعلم بتفس�ه ومعانيه كما أنهم أعلم با�ق اWي 

فس� علم عظيم وÖف وبر½ة U أصحابه وU أهله ، فا "بعث به رسوk صX اهللا عليه وسلم
ب§ُروا آَيَاتِِه  { واهللا سبحانه وتعاf يقول َْك ُمبَارٌَك ِ]َد§

َ
َاهُ إِ]

ْ
ªنَْز

َ
ب§ُروا آَيَاتِِه ِكتَاٌب أ َْك ُمبَارٌَك ِ]َد§

َ
َاهُ إِ]

ْ
ªنَْز

َ
ب§ُروا آَيَاتِِه ِكتَاٌب أ َْك ُمبَارٌَك ِ]َد§

َ
َاهُ إِ]

ْ
ªنَْز

َ
ب§ُروا آَيَاتِِه ِكتَاٌب أ َْك ُمبَارٌَك ِ]َد§

َ
َاهُ إِ]

ْ
ªنَْز

َ
 .}ِكتَاٌب أ
ويعت� تفس�ه بالرأي لكن ا�هم هذه  لإلمام فخر اïين الرازيلإلمام فخر اïين الرازيلإلمام فخر اïين الرازيلإلمام فخر اïين الرازيوأذكر & هذا ا�قام iماً نفيساً 

لقد �نيت علوما كث�ة : "�ؤمن مã ما وجدها فهو أحق بها يقول رxه اهللال£مة وا�كمة ضالة ا
للهجرة «ن  =ó=وألفت & فنون متنوعة ،ومعروف اإلمام الرازي êمد بن عمر الرازي ا�توà سنة 

فما & " إمام زمانه و²ن إماما & علوم كث�ة، فما وجدت بر½ة �دت ع¯ مثل خدمة القرآن الكريم
ة القرآن الكريم والعناية بتفس�ه والعلم بمعانيه بر½ه وخ� ونعمة & اïارين لكن كما شك خدم

قلت U ا�نهج الصحيح منهج السلف رxهم اهللا تعاf، ومن اÏرف أو زل لسانه ال شك أنه يتحمل 
 .أخطاءه وأخطاء من يأتون بعده ºن يتأثرون به فيجب ا�ذر وعدم ا عجل بمثل هذا األمر

نقل îلة كث�ة عن  "فضائل القرآن"& كتاب  �افظ أبو عبيد القاسم بن سالم رxه اهللا تعا�fافظ أبو عبيد القاسم بن سالم رxه اهللا تعا�fافظ أبو عبيد القاسم بن سالم رxه اهللا تعا�fافظ أبو عبيد القاسم بن سالم رxه اهللا تعاfواواواوا
السلف & Eرجهم عن تفس� القرآن وأنهم «نوا يقولون إذا «ن iم بيننا نتحدث بما نشاء ولكن 

فäنوا إذا جاء القرآن نقف، و²ن بعضهم يقرأ وçدث فإذا قيل k تكلم & القرآن توقف وسكت 
يتحرجون ويعظمون iم اهللا تبارك وتعاñ fالف من سبقنا ومن & زماننا هذا ºن يتعجلون & 
 & ôاصة ا�ديث عن اإلعجاز العلñمعانيه الصحيحة، و �تفس� القرآن الكريم وçملونه U غ

و بعض القرآن الكريم فا عجل فيه وا عسف & xل اآليات U بعض الظواهر ا�وجودة أ
ا�صنو�ت ا�ديثة من أجل أن نقول أن القرآن سبق كذا و½ذا فهذا ال Îوز، ألن هذا األمر قد 
يكون غ� صحيح قد تأ� نظرية أو ¹ء فتفسد هذه اªظرية، لكن الÊء الواقع والصحيح 

اهللا واWي ال نقاش فيه هذا مقبول وهللا ا�مد وÏن ال ندلل U صحة القرآن وU واقعيته ال و
فالقرآن أعز وأÖف وأكرم فهو iم اهللا تبارك وتعاf ولكن أن يأ� أحد ويهذي بما يعرف وبما 



 fتعا kَعاِديَاِت َضبًْحا {ال يعرف، أذكر أحداً ف� قو
ْ
َعاِديَاِت َضبًْحا َوال
ْ
َعاِديَاِت َضبًْحا َوال
ْ
َعاِديَاِت َضبًْحا َوال
ْ
ُموِريَاِت قَْدًحا ) ) ) ) ����((((َوال

ْ
ُموِريَاِت قَْدًحا فَال
ْ
ُموِريَاِت قَْدًحا فَال
ْ
ُموِريَاِت قَْدًحا فَال
ْ
ُمِغَ�اِت ُصبًْحا) ) ) ) %%%%((((فَال

ْ
ُمِغَ�اِت ُصبًْحافَال
ْ
ُمِغَ�اِت ُصبًْحافَال
ْ
ُمِغَ�اِت ُصبًْحافَال
ْ
 }فَال

ا�Ê وتقدح الèر أيضاً، فهذا الCم ÷ء وقبيح  ف�ها بأنها اïراجات اªارية فقال أنها ت�ع &
الÀ تغزو الÀ تنطلق وت�ع هذا هو الصحيح ولكن Eمل عليها  "ا�يل: "فالعاديات ا�قصود بها 

دراجات نارية أو iما آخر فهذا ºا ينبì حقيقة أن يطهر عنه iم اهللا تبارك وتعاf وأن نتمهل 
 س� U منهج سلفنا الصالح رxه اهللا تعاf، وأن نتئد وأن ال نتعجل وأن ن

 


